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RESUMO 

 

O aumento do consumo de açúcar pela população há mais de 100 anos, foi o precursor da 

epidemia global de cárie dentária, e seu declínio durante os últimos 50 anos, deve-se 

principalmente ao uso de flúor. Assim como qualquer outra substância a que estamos 

expostos em nossa vida cotidiana, o flúor pode ser tóxico em certas medidas. Sendo assim, 

o objetivo deste trabalho é revisar artigos da literatura científica, a fim de relatar os 

métodos preconizados na odontologia quanto ao uso do flúor, bem como relacionar sua 

real toxicidade para a saúde dos indivíduos. Para isso o trabalho baseou-se na utilização 

de diversos materiais existentes sobre o tema, realizando um levantamento na literatura 

pelas plataformas do Google Scholar, PubMed e Scielo, através das palavras-chave: 

Flúor, Toxicidade do Flúor e Odontologia. Observa-se que o flúor é amplamente 

indicado, sendo importante o uso tanto em crianças quanto em adultos, pois possui o 

poder de reduzir a instalação da doença cárie e quando a mesma já instalada pode 

conseguir controlá-la. Os primeiros benefícios observados na população foram a partir do 

uso de fluoretos na ingestão de água fluoretada. Com o passar dos anos, estudos surgiram 

com o intuito de desenvolver materiais odontológicos com propriedades físicas e 

biológicas, com o flúor em sua composição, como dentífricos fluoretados, géis e vernizes 

de flúor, bem como, cimentos de ionômero de vidro. Mesmo conhecendo os efeitos 

benéficos, em quantidade elevada o mesmo pode trazer malefícios a saúde, como 

hipotireoidismo, fluorose dentária, esquelética e câncer. Assim é necessário saber 

administrar esse componente, bem como realizar de forma correta sua aplicação em 

consultório odontológico, além de controlar sua ingestão presente no dia-a-dia. Conclui-

se que o flúor na Odontologia é de vasta importância para a prevenção e controle da 

doença cárie, no entanto, em doses exageradas, iguais ou acima de 5,0 mgF/kg tem se 

apresentado fator de risco para problemas de saúde. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Flúor, Toxicidade do Flúor e Odontologia 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The increase in sugar consumption by the population for over 100 years was the precursor 

to the global epidemic of tooth decay and its decline during the last 50 years is mainly 

due to the use of fluoride. Like any other substance to which we are exposed in our daily 

life, fluoride can be toxic in measures. Therefore, the objective of this study is to review 

articles in the scientific literature, in order to report the methods recommended in 

dentistry regarding the use of fluoride, as well as to relate its real toxicity to the health of 

individuals. For this, the study was based on the use of several existing materials on the 

topic, whose survey was carried out in the literature by the Google Scholar, PubMed and 

Scielo platforms, using the keywords: Fluorine, Fluorine Toxicity and Dentistry. Fluoride 

is widely indicated, being important for the use of both children and adults, as it has the 

power to reduce the onset of caries disease and also when already installed, it can manage 

to control it. The first benefits to be observed in the population were from the use of 

fluorides in the ingestion of fluoridated water. Over the years, many studies have emerged 

in order to develop dental materials with physical and biological properties, with the 

inclusion of fluoride in its composition, such as fluoride toothpastes, fluorine gels and 

varnishes, as well as, glass ionomer cements. Even knowing the beneficial effects, in high 

amounts it can bring harm to health, such as hypothyroidism, dental fluorosis, skeletal 

and cancer. Thus, it is necessary to know how to administer this component, as well as to 

correctly apply it in the dental office, in addition to controlling its daily intake. It is 

concluded that fluoride in Dentistry is of great importance for the prevention and control 

of caries disease, however, in exaggerated doses, equal to or above 5.0 mgF / kg has been 

a risk factor for health problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento do consumo de açúcar pela população há mais de 100 anos, foi o 

precursor para epidemia global de cárie dentária, e seu declínio durante os últimos 50 

anos, deve-se principalmente ao uso de flúor (WHELTON et al.,2019). O conhecimento 

que o uso do flúor é benéfico não é recente, os pioneiros que estudaram este componente 

foram Black e Mckayno final do século 19 e início do século 20 (KANDUTI et al., 2016). 

O mecanismo de ação do flúor torna o esmalte dentário mais resistente aos ácidos 

produzidos por bactérias da placa dentária quando os açúcares da dieta são ingeridos 

(CURY et al., 2019). Desta forma, o uso do flúor é de extrema importância para a saúde 

da população, visando sua eficácia, baixo custo, facilidade de aplicação e ampla variedade 

de métodos de utilização (DOMINGOS et al., 2018). Seu uso varia de intervenções em 

nível populacional, em nível de cuidado individual oral e medidas preventivas clínicas 

(WHELTON et al.,2019). 

O flúor está presente naturalmente em nosso ambiente, a exposição pode ocorrer 

a partir da ingestão alimentar, suplementar e até mesmo na respiração. Assim como 

qualquer outra substância a que estamos expostos em nossa vida cotidiana, o flúor pode 

ser tóxico em certas medidas (KANDUTI et al., 2016). A toxicidade aguda apresenta 

sinais como fluorose dentária, náuseas, dor abdominal, vômitos, diarreia e em casos 

graves até a morte. (KANDUTI et al., 2016 e DOMINGOS et al., 2018). No entanto, seu 

uso diário em concentrações corretas é seguro (KANDUTI et al., 2016).  

No Brasil, Silveira et al., (2010) relata um declínio da doença cárie em certas 

regiões e um dos principais fatores para prevenção foram a oferta de dentifrícios floreados 

e a fluoretação da água de abastecimento para população. Metodologias para o uso de 

flúor e diminuição da prevalência de cárie são considerados de grande importância e 

possuem destaque na saúde pública do século 20. Sendo assim, o objetivo deste trabalho 

é revisar artigos da literatura científica, a fim de relatar os métodos preconizados na 

odontologia quanto ao uso do flúor, bem como relacionar sua real toxicidade para a saúde 

dos indivíduos. 

 

 



 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva em caráter qualitativo e exploratório, 

buscando entender a utilização do flúor, perante os principais métodos preconizados pela 

Odontologia, bem como relacionar o seu uso com a toxicidade amplamente citada nos 

dias atuais. Para isso o trabalho baseou-se na utilização de diversos materiais existentes 

sobre o tema, dos quais foi realizado um levantamento na literatura pelas plataformas do 

Google Scholar, PubMed e Scielo, através das palavras-chave: Flúor; Toxicidade do 

Flúor; e Odontologia;. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 FLUORETOS E FLUORETAÇÃO DA ÁGUA 

 

O flúor é amplamente indicado, sendo importante para o uso tanto de crianças 

quanto para adultos, pois ele possui o poder de reduzir a instalação da doença cárie e 

também quando já instalada, pode conseguir controlá-la (SILVEIRA et al., 2010). Os 

primeiros benefícios a serem observados na população foram a partir do uso de fluoretos 

na ingestão de água fluoretada. Em 1945 ocorreram os primeiros estudos com a 

implementação do flúor no abastecimento público da água, como estratégia de saúde 

pública para prevenir a cárie dentária e foi possível observar que as regiões com água 

fluoretada possuíam menos número de dentes com a doença cárie (DOMINGOS et al., 

2018). A Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo para prevenção de 

cárie seja de 1,0 a 3,0 mg/dia de flúor por ser humano, ou seja, 0,5 a 1,5 mg/L-1 de 

fluoretos na água para beber e para o preparo de alimentos, estimando 2L agua/adulto/dia 

(PRADO et al., 2014). Lima e Cury (2001) descrevem que esta concentração depende da 

temperatura ambiental e para a maioria das regiões brasileiras, é de 0,7ppmF (mg F/L), 

tolerando o mínimo de 0,6ppmF e o máximo de 0,8ppmF. Bem como, é impreterível 

evitar a exposição de concentrações iguais ou superiores 5,0 mgF/kg corporal, pois se 

tornam doses tóxicas aos indivíduos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  Desta forma, 

mantendo esses níveis de concentração são garantidos os benefícios de redução de cárie 

e evitados os efeitos adversos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 FLÚOR NA ODONTOLOGIA 

 

Sabendo da importância do flúor, com o passar dos anos, muito estudos surgiram 

com intuito de desenvolver materiais odontológicos com propriedades físicas e 

biológicas, em que a inclusão do flúor em sua composição foi destacada, a fim de 

estimular as empresas e fabricantes a desenvolveram materiais fluoretados de cunho 

profissional compatíveis com o meio bucal (SILVA et al., 2010). Devido à sua eficácia 

no combate a cárie dentária, o flúor foi adicionado como ingrediente ativo em produtos 

de consumo, como pasta de dentes, enxaguatórios bucais e em produtos aplicados 

profissionalmente, como vernizes e materiais restauradores (WHELTON et al.,2019). Em 

um estudo de Chaves e Vieira-Da-Silva (2002) foi afirmado que dentifrício fluoretado 

reduziu a cárie em 29,1% quando comparada com o dentifrício sem flúor, no entanto, 

Lima e Cury (2001) relatam que com a associação de água e dentifrício fluoretados, 

podem explicar o aumento da exposição ao flúor e a prevalência de fluorose na população, 

contudo, não há ainda parâmetros científicos que afirmam este risco. Cury et al., (2015) 

afirmam que dentifrícios fluoretados devem ter concentração de pelo menos 1.000 ppm 

de flúor solúvel para efeito anticárie. 

O flúor pode ser administrado de diversas maneiras, a mais utilizada é a aplicação 

tópica, através do uso de dentífricos fluoretados, géis (flúor fosfato acidulado 1,23% ou 

fluoreto de sódio neutro 2%), espumas (flúor fosfato acidulado 1,23%) e vernizes 

(fluoreto de sódio a 5%) (CABRAL, 2014). 

O flúor fosfato acidulado na forma de gel é o mais utilizado nos consultórios 

odontológicos, por promover a redução do índice de cárie e possuir em torno de 12.300 

ppm, uma concentração maior que aquela encontrada em dentifrícios (TENUTA E 

CURY, 2005). Sendo recomendados para indivíduos de alto risco de cárie e 

contraindicados em crianças em idade pré-escolar devido ao risco de ingestão 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Sua efetividade pode ser de 20 a 50% na redução da 

cárie, no entanto, seu uso sem controle, principalmente em crianças e adolescentes pode 

levar a toxicidade (BARROS et al., 2008). 

Além do flúor em gel, é encontrado o mesmo em formato de espuma, o qual é 

mais vantajoso por apresentar ph menor, baixa densidade e menor quantidade de fluoreto 

(BARROS et al., 2008). Tenuta e Cury (2005) afirmam que por possuir menos quantidade 

de fluoreto, sua toxidade também é menor, assim proporcionando uma segurança maior 

para o profissional e melhor aceitação do paciente. Em um estudo de Barros et al., 



(2008),na aplicação tópica profissional o gel  apresentou maior concentração de flúor, 

após 5 e 15 minutos, comparada a aplicação tópica de flúor profissional em espuma.  

Dentre os produtos profissionais contendo o componente estudado, destacam-se 

os Vernizes de Flúor com 23.000 ppm F. Os primeiros foram desenvolvidos nos anos 60, 

a fim de desenvolver uma aplicação tópica profissional, cujo a aplicação fosse mais 

prolongada no esmalte dentário sem aumentar a duração da consulta odontológica 

(CARVALHO et al., 2010). A literatura traz diversos estudos que apoiam os vernizes 

como um agente inibidor da cárie tanto na fase infantil quanto adulta (BONETTI e 

CLARKSON, 2016), além de valorizá-los pela sua eficiência, facilidade de aplicação, 

segurança e rápida duração clínica (SANTOS, 2015), também não trazem risco de 

fluorose dentária na frequência recomendada, de duas a quatro aplicações anuais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). É importante também destacar entre os produtos 

compostos com flúor o Cimento de Ionômero de Vidro. Eles surgiram na década de 70, 

são caracterizados por apresentarem propriedades como adesão ao substrato dental e 

liberação de flúor (SILVA, 2010), sendo assim considerados os materiais que mais 

liberam flúor (FOOK et al, 2008). Tenuta et al., (1997) relatam que os cimentos de 

ionômero de vidro, através da liberação de íons de flúor conseguem se ligar ao esmalte 

tornando-o mais resistente aos ácidos e diminuindo a desmineralização. Sabendo dos seus 

benefícios, é amplamente utilizado na Odontologia em forramento de cavidades dentárias, 

selamentos de fóssulas e fissuras, tratamentos endodônticos, coroas protéticas, sabendo 

disso tem grande destaque como material de escolha no Tratamento Restaurador 

Atraumático (FOOK et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 TOXICIDADE DO FLÚOR 

 

O flúor é considerado fundamental para controle e prevenção da doença cárie, 

sendo dependente da dose e do tempo de exposição ao elemento (DOMINGOS et al., 

2018). Mesmo conhecendo os efeitos benéficos, em quantidade elevada o mesmo pode 

trazer malefícios à saúde (FROIS, 2013). Peckham e Awofeso (2013), afirmam que o 

flúor tem benefício modesto na redução de cárie em relação aos custos significativos ao 

comprometimento cognitivo, hipotireoidismo, fluorose dentária, esquelética e câncer. A 

toxicidade pode ser aguda, quando é consumida em grandes quantidades de fluoreto de 

uma só vez, enquanto ocorre toxicidade crônica quando pequenas quantidades de flúor 

são ingeridas diariamente durante toda a vida (CURY et al., 2019). 

Domingos et al., (2018) cita em seu artigo o mecanismo de toxicidade de acordo 

com a ingestão: 

Por via oral depende principalmente da fração desse fluoreto que é 

absorvido no trato gastrointestinal, mas também deve ser considerada a 

quantidade de fluoreto excretada pela urina. Assim, a eliminação do 

fluoreto circulante depende da função renal e o pH da urina influencia 

na excreção renal do fluoreto, pois quando o pH da urina está ácido, o 

fluoreto é reabsorvido nos túbulos renais e retorna para o sangue 

mantendo o nível metabólico alto. Assim, acidose respiratória ou 

metabólica pode agravar a fluorose quando da ingestão de fluoreto 

durante a formação dos dentes. 

 

Sendo assim, os efeitos tóxicos do flúor são dependentes de algumas variáveis 

como tempo de ingestão, quantidade ingerida, idade, presença de problemas 

cardiovasculares ou renais (OLIVEIRA JUNIOR e RAPOSO, 2015). 

Para a Odontologia o efeito adverso mais conhecido da toxicidade do flúor é a 

Fluorose, que é a hipomineralização do esmalte dentário causado pela ingestão em 

quantidade elevada de flúor de forma crônica durante a formação do esmalte. Portanto, é 

dependente da quantidade total de flúor ingerido diariamente e não apenas da ingestão de 

água fluoretada (FROIS, 2013). Assim, vale ressaltar que é necessário o cuidado com a 

quantidade dos elementos ingeridos diariamente, pelas outras fontes de flúor existentes, 

além da água fluoretada, como alimentos, bebidas e creme dental (MARTINS, 2012). 

Desta forma, sugere-se orientações para a classe odontológica quanto a 

administração do flúor como método de prevenção, pois mesmo conhecendo seus 

benefícios, estudos comprovam que apresenta complicações sistêmicas ao organismo dos 

indivíduos quando ingeridas em excesso.  



4 DISCUSSÃO 

 

Os benéficos do flúor já são amplamente conhecidos em questão de prevenção 

contra a doença cárie. Por outro lado, é necessário o cuidado na ingestão de concentração 

do mesmo. Atualmente a literatura traz que o consumo de água fluoretada pode causar 

fluorose, fraturas nos ossos, problemas endócrinos, no sistema nervoso central e até 

mesmo osteossarcoma em crianças (ALVES et al., 2017). No entanto Tenuta et al., (2011) 

afirma que o único efeito nocivo é a fluorose dental e que seus benefícios anticárie 

superam os riscos envolvidos. Alves et al., 2017 também cita que mesmo com a literatura 

relacionando o flúor com câncer nos ossos, ele não é considerado carcinogênico. Estudos 

mostram que o flúor pode ser tóxico ao sistema nervoso central, no entanto, é dose 

dependente da quantidade administrada, idade e tempo de exposição (VALDEZ-

JIMÉNEZ et al., 2011) 

Doses acima de 5 mg/kg de peso corporal são consideradas tóxicas e acaba se 

tornando letal em concentrações 32 a 64 mg/kg de peso corporal num adulto e de 15 

mg/kg de peso corporal em uma criança (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). O artigo de 

Lima e Cury (2001) relata um estudo de associação da água e dentifrícios fluoretados, 

cujo resultado da média total de exposição ao flúor foi de 0,090 mg F/kg, sendo assim 

maior do que a dose limite 0,07 mg F/kg (0,7ppmF). Desta forma, sugere-se a utilização 

de dentifrício contendo 600 ppm de flúor solúvel, bem como, em quantidade de no 

máximo 0,3 g de dentifrício por escovação. Para o uso do Flúor na odontologia em 

formato tópico, como vernizes, géis e espuma é importante seguir as indicações e 

cuidados na aplicação. O flúor em espuma é considerado menos tóxico que o em gel 

(BARROS et al., 2008). O verniz fluoretado pode ser considerado mais seguro quando 

comparado ao gel, pois a liberação do fluoreto é lenta e sua ingestão também, no entanto, 

como o material não é removido, o fluoreto presente no produto é ingerido durante sua 

solubilização (TENUTA E CURY, 2005), por isso deve ser aplicado apenas de duas a 

quatro vezes no ano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). No entanto, a excreção do flúor 

pela urina é maior para verniz, espuma e gel respectivamente, sugerindo que o verniz 

pode produzir uma elevada ingestão de flúor (ALMEIDA, 2020). 

O consumo de flúor deve ser controlado até mesmo no dia-a-dia. O flúor não é 

apenas tópico, como também está presente na ingestão de vegetais, animais e bebidas que 

possuem o elemento em sua composição, como peixes e camarão (DOMINGOS et al., 

2018). Bebidas quentes preparadas com água fluoretada podem chegar até 1,5 mg/L de 



concentração do flúor, com a dose limite 5 mg recomendada, se um indivíduo tomar essa 

quantidade quatro vezes no dia, estará excedendo o limite tóxico (WAUGH, 2013). 

Atualmente diversos artigos, relatam o uso nocivo do flúor, principalmente 

presente na água fluoretada. Strunecka e Strunecky (2019) afirmam que existe uma alta 

prevalência de transtorno do espectro do autismo em países com fluoretação da água, bem 

como de áreas endêmicas de fluorose. Porém, o fluoreto dificilmente é reconhecido como 

fator de risco para o autismo, já que efeitos neurotóxicos de flúor não são geralmente 

aceitos (STRUNECKA et al., 2019). Já Grandjean (2019) relata que ingestão elevada de 

flúor durante o início do desenvolvimento pode resultar em consideráveis déficits de QI. 

Bem como, no artigo de Russ et al., (2019) foi demonstrado que o risco de demência em 

uma pequena população foi relacionada aos níveis mais elevados de alumínio e flúor em 

água potável.  Também é importante salientar que a flurotação da água pode influenciar 

no sistema endócrino humano, em especial na glândula tireoide, com uma redução nos 

níveis de T4 e T3 e também no aumento anormal dos níveis de TSH (KHERADPISHEH 

et al., 2018). Entretanto, é necessário uma alta exposição ao flúor, maior que a 

concentração presente na água, para a causa do hipotireoidismo associado à deficiência 

de iodo (SEGAL, 2015). 

Portanto, é notório que a ação do flúor pode ser tóxica ou benéfica a partir da dose 

e concentração ingerida. A exposição adequada previne cárie dentária e em doses 

descontroladas podem resultar em fluorose dentária. Assim é necessário saber administrar 

esse componente, bem como realizar de forma correta sua aplicação em consultório 

odontológico, além de controlar sua ingestão presente no dia-a-dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO 

 

Este artigo pode analisar diversos estudos na literatura cientifica, a fim de avaliar 

diferentes metodologias aplicadas à utilização do elemento Flúor, trazendo seus 

benefícios sociais e clínicos, bem como relacionando sua toxicidade à saúde dos 

indivíduos atualmente. Pode-se concluir que o flúor na Odontologia é de vasta 

importância para a prevenção e controle da doença cárie, no entanto, em doses 

exageradas, iguais ou a cima de 5,0 mgF/kg tem se apresentado fator de risco para 

problemas de saúde, envolvendo sistema nervoso, hipotireoidismo, fluorose dentária, 

esquelética e câncer. Sendo assim, é necessário buscar o equilíbrio entre as aplicações e 

ingestões de flúor, sabendo dos seus possíveis malefícios em casos de ingestão 

inadequada. 
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